
 
 
 

AOK:s Vårprogram 2015. 
 
22-Januari.  18:30 Årsmöte i Sealed air: s konferensrum. 
Klubben håller sitt årsmöte med årsmötesförhandling. Ulf Hjulström, Valdemarsvik, 
besöker oss och håller föredrag ”Havsörnens återkomst” för oss. Klubben bjuder på 
fika med semla. 
 
19-Februari.  Klubbträff. 18:30 
Vi träffas i klubblokalen, Håkan Söderberg berättar och förklarar lite om syftet, 
signaler och tillvägagångssätt vid örninventering. Vi fixar lite bilder där vi diskuterar 
olika åldrar och om någon har bilder på (kungs) örnar så ta gärna med dem så pratar 
vi lite om dessa. Som vanligt fikar vi för en tia under kvällen. 
 

   
Adult kungsörn. Foto Björn Karlsson. 

 
 
Februari – Mars. Kungsörnsinventering. 
Nu viktigare än någonsin är det att vi hittar eventuella örnrevir i vårt område. 
Ansökningar om etablering av vindkraft duggar tätt, för att förekomma dessa är det 
bra om vi vet vilka område som är olämpliga för sådan etablering. Vi hjälper alltså 
länsstyrelsen att dra vårt strå till stacken och vill det sig väl kan vi även årskryssa de 
första vårflyttarna på väg mot norr. 
   
De aktuella helgerna där inventering föreslagits är 21-22/2 och 28/2-1/3. Vi går ut 
med detta nu men samordning är ännu ej gjord, det gäller ju att få ihop så många 



som möjligt över ett så stort område som möjligt. Håll utkik i vårt forum när det 
närmar sig så bekräftar vi eller flyttar datumen, en bra inventering är dessutom 
beroende av bra väder,                                                                   
I skrivandes stund är det inte klart om ersättning utgår men enligt 
förhandsinformation som Håkan har är det troligt. 

 

 
Drömmen vore att hitta spelflygande kungsörnar i vårt område. Foto Björn Karlsson 

 
Mars. Ugglor. 
Om det finns intresse för att lyssna in ugglor, hör av er till våra platsombud så kan 
nog en lämplig runda och kväll ordnas.  
Aneby. Mats Thorin 0380 41158 eller 070 2 628 798.  
Eksjö. Håkan Sterner 0381 15106 eller 070 5 721 026. 
Tranås. Anders Ring. 070 3 544 772. 
 
25-April. Kryssarresa. 
Larmen dagarna innan får visa vart resan går, genom åren har vi kryssat många 
rariteter och förhoppningen är att det skall ske även i år. Anmälan till Peter Hörenius 
senast 22/4 på telefon 0702304198. information om resmål och tid sker vid anmälan, 
information kommer även i vårt forum. 
 
 
Slutet av April och Maj. Ringmärkning. 
Som tidigare år bedriver klubben ringmärkning vid Ralångens fågelstation. Det är ett 
ypperligt tillfälle att lära sig mer om svårbestämda fågelarter och det rör sig då 
företrädesvis om olika tättingar. 
Beroende av väder sker detta Lör. eller Sön. Vill du vara med och hjälpa till vid 
ringmärkning, ring Mats Thorin 038041158 eller 0702628798. 

 
Kärrsångare och vattenrall. Foto Mats Thorin. 



 
2- Maj. Big sitt. 04:00-14:00 
Vilken plats i Småland är den bästa för att se så många arter som möjligt på tio 
timmar och orkar du hålla ut så länge. Det gäller att tänka till, välja en plats där man 
kan få med både fåglar från skogen, jordbrukslandskapet, våtmark och urban miljö 
samtidigt som man bör ha goda möjligheter att hålla koll på sträckande fågel. 
Tålamod, en stor matsäck och trevliga kamrater rekommenderas. Ställer du/ni upp 
anmäler du/ni detta till Mats Thorin. Tele 038041158 eller 0702628798. 
 
 
 
23-Maj. Kryssresa. 
Även denna resa styrs av larmen och tiden är inne för tropikflyttarna, historisk dyker 
rariteter upp på Öland så bli inte förvånad om det är där vi hamnar. Anmälan, senast 
20/5 till Björn Malmgren 0705654833. 
 

 
Vad blir nytt för dig 2015, mellanspett på Öland eller tjocknäbbad dopping i Skåne? 
Foto Kaspisk pipare Björn Karlsson. 

 
 
 
 
 
 

 



Finns det önskemål för programmet 2015 (resmål och tid) anmäl gärna detta till 
Björn, Björn eller Peter. 
 
 
 
Medlemsavgift 2015. Vuxen 100: - Barn 50: - Familjemedlem 10: - 
Klubbens plusgiro är 86 00 61-1 
                           
Håll dig uppdaterad på klubbens välbesökta hemsida www.hoglandsobsar.se.  
Du rapporterar väl in dina observationer på Svalan? www.artportalen.se/birds/  
Adressändringar skickas till Peter Hörenius peter.horenius@gmail.com 
  
  
Studiefrämjandet är samarrangör till Aneby Ornitologiska Klubbs olika arrangemang 
och aktiviteter.  
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